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Adam Zga niacz

My Êl´, ˝e wi´k szoÊç lu dzi po sia da jà cych ja kieÊ za in te re so wa nia, ma rów nie˝ ma rze nia z ni mi zwià za -
ne. W mo im przy pad ku jest to wpro wa dza nie do ho dow li no wych ga tun ków lub form ho dow la nych
prze pió rów. Cza sa mi mo˝ li woÊç re ali za cji ma rzeƒ nie sie ze so bà oba wy. Kie dy pla nu j´ za kup nie któ -
rych no wych ga tun ków (cho cia˝ by wy mie nio nych w ty tu le), mam wàt pli wo Êci, czy je stem go to wy na
ich przy j´ cie, czy spro stam ich wy ma ga niom, czy w ogó le zdo ∏am je utrzy maç w swo jej ho dow li? Ta -
kie oba wy to wa rzy szy ∏y mi pi´ç lat te mu, kie dy od wa ̋ y ∏em si´ na spro wa dze nie Ore or ty xa. Mi mo
suk ce su (chy ba mam pod sta wy, by po ku siç si´ o ta kie stwier dze nie), wàt pli wo Êci przed za ku pem dru -
gie go ga tun ku wca le nie sà mniej sze.

Oreortyx i Cyrto nyx
– przepióry dla odwa˝nych

Odpoczynek na ga∏´zi
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PPRZE PIÓR OZDOB NY (Oreortyx pic tus)
W ob r´ bie te go ga tun ku wy ró˝ nio no

pi´ç pod ga tun ków: Ore or tyx pic tus pic -
tus, O. p. pal me ri, O. p. con fi nis, O. p. ere -
mo phi la oraz O. p. rus sel li. 

Za miesz ku jà one za chod nie sta ny USA,
w pa Êmie od po ∏u dnio we go Wa szyng to nu
przez Ore gon i Ka li for ni´ a˝ po pó∏ noc nà
cz´Êç pó∏ wy spu Ka li for nia w Mek sy ku.
Spo ty ka ne sà rów nie˝ na za chod nich kraƒ -
cach sta nu Ida ho i Ne wa da.

G∏ów ne Êro do wi sko ich ˝y cia to gór skie
la sy mie sza ne. Wy st´ pu jà tak ̋ e na ob sza -
rach tra wia stych i pó∏ pu styn nych. 

Prze piór ozdob ny jest naj wi´k szym
przed sta wi cie lem prze pió rów Ame ry ki
Pó∏ noc nej. Osià ga oko ∏o 30 cm. Za rów no
ko gut, jak i ku ra ma jà iden tycz ne ubar wie -
nie. Ko lor sza ro nie bie ski po kry wa pierÊ,
kark i g∏o w´. Sza ro brà zo wy roz cià ga si´
przez po kry wy skrzy de∏ i ple cy a˝ do ogo -
na. Rdza wo brà zo wa ma ska, pod kre Êlo na
pa smem bia ∏ych piór, bie gnie od oka na
pod gar dle. W tym sa mym ko lo rze, co ma -
ska, sà pió ra na bo kach i brzu chu. Bo ki do -
dat ko wo przy ozdo bio ne bia ∏ym wzo rem.
G∏o w´ zdo bi czub z∏o ̋ o ny z dwóch doÊç
d∏u gich piór. Dziób ciem ny, z cha rak te ry -
stycz nym dla prze pió rów zàb kiem. Oczy
i pa zur ki rów nie˝ ciem ne. Czub, a w za sa -
dzie je go d∏u goÊç i gru boÊç, jest jed nym
z ele men tów ró˝ nià cych pta ki oby dwu
p∏ci. Mo˝ na przy jàç, ˝e u ku ry jest mniej -
szy. Dru gim po moc nym ele men tem przy
okre Êle niu p∏ci jest klin sza ro brà zo wych
piór, który bie gnie przez nie bie sko sza ry
kark w stro n´ g∏o wy. U ko gu ta pa smo to
jest wà ziut kie i koƒ czy si´ oko ∏o dwa cen -
ty me try bli ̋ ej. Ku ra zaÊ ma zde cy do wa nie
szer sze, do cho dzà ce pra wie do czu ba. Mi -
mo ˝e nie wy st´ pu je u te go ga tun ku nad -
mier na pstro ka toÊç i wie lo ra koÊç ko lo rów,
wy wie ra na oglà da jà cych nie za po mnia ne
wra ̋ e nie. 

Od po ∏o wy kwiet nia do czerw ca trwa jà
go dy tych pta ków. Po czà tek te go okre su
jest za le˝ ny od re jo nu wy st´ po wa nia
i zwià za nych z tym wa run ków kli ma tycz -
nych. Do bra na pa ra wy szu ku je miej sce na
gniaz do – naj cz´ Êciej jest to roz pa dli na
skal na, jam ka pod ko rze niem lub in ny
ustron ny za kà tek. Po je go przy go to wa niu,
sa micz ka sk∏a da 6-15 ja jek o kre mo wej
sko rup ce, któ re na st´p nie wy sia du je przez

Dobrze widoczne bia∏e brzegi lotek

Kàpiel piaskowa

Oreortyx pictus
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24 do 25 dni. Ko gut w tym cza sie to wa rzy -
szy part ner ce, prze by wa jàc sta le w jej po -
bli ̋ u. M∏o de po zo sta jà pod opie kà ro dzi -
ców doÊç d∏u go, na wet do na st´p ne go
okre su go do we go. Two rzà w okre sie zi -
mo wym gru p´ ro dzin nà, cza sa mi ∏à czà si´
z in ny mi oko licz ny mi pta ka mi. Rzad ko wi -
dy wa no sku pi ska z∏o ̋ o ne z wi´ cej ni˝ 30
osob ni ków.

Je Êli cho dzi o pre fe ren cje po kar mo we,
to jest ga tun kiem ma ∏o wy bred nym. Zja da
nie mal wszyst ko, co spo tka na swo jej dro -
dze, m.in. na sio na, ja go dy oraz zie lo ne cz´ -
Êci ro Êlin. Nie gar dzi rów nie˝ owa da mi i ich
lar wa mi, ale sta no wià one na praw d´ nie -
wiel ki pro cent die ty tych pta ków. Na dzieƒ
dzi siej szy wie my, ˝e ga tu nek ten jest w sta -
nie prze ̋ yç w skraj nie nie ko rzyst nych wa -
run kach. To le ru je sro gie, Ênie˝ ne, gór skie
zi my lub upal ne, su che la ta, po zo sta jàc cza -
sa mi przez kil ka dni bez po kar mu.

Do Eu ro py pierw sze prze pió ry ozdob ne
do tar ∏y oko ∏o po ∏o wy XIX wie ku. Zde cy -
do wa nie póê niej po ja wi ∏y si´ w pry wat nych
ho dow lach. Nie je stem w sta nie usta liç, kie -
dy pierw sze pta ki do tar ∏y do Pol ski. Po sia -
dam na to miast wie dz´ do ty czà cà naj now -
szej hi sto rii te go ga tun ku w na szym kra ju. 

Je sie nià 2004 ro ku ma ∏a gru pa ho dow -
ców z po ∏u dnia Pol ski spro wa dzi ∏a czte ry
pa ry tych pta ków. W na st´p nym ro ku jed -
na pa ra za cz´ ∏a si´ roz mna ̋ aç, tzn. kur ka
znio s∏a za p∏od nio ne jaj a, z któ rych wy l´ g∏y
si´ m∏o de. Na je sie ni zo sta ∏y spro wa dzo ne
ko lej ne pta ki. Rok 2006 przy niós∏ udo ku -
men to wa ne od cho wy w co naj mniej
dwóch ho dow lach oraz sta le ro snà cà iloÊç
osob ni ków spro wa dza nych. Ko lej ne la ta
to co raz wi´ cej po twier dzo nych od cho -
wów w ró˝ nych ho dow lach na sze go kra ju.
Ob ser wu je si´ sta le ro snà ce za in te re so -
wa nie tym pi´k nym prze pió rem, dla te go
je stem prze ko na ny, ˝e b´ dzie ju˝ sta le
obec ny w sfe rze za in te re so waƒ na szych
ho dow ców. 

MO JA PRZY GO DA Z PRZE PIÓ REM
OZDOB NYM 

Pierw sza pa ra prze piów ozdob nych,
któ ra za wi ta ∏a do mo jej ho dow li, by ∏a jed -
nà z czte rech wspo mnia nych po wy ̋ ej.
Spro wa dza jàc te pta ki, by ∏em prze ko na ny,
˝e na po tkam wie le pro ble mów. Mi mo do -
Êwiad cze nia zwià za ne go z ho dow là pta -

Para przepiórów ozdobnych

Porównanie wielkoÊci

Portret samicy



ków z tej ro dzi ny, li czy ∏em si´ z ewen tu al -
nym nie po wo dze niem. Dla te go sta ra ∏em
si´ przy go to waç szcze gól nie sta ran nie na
przy j´ cie no wych pod opiecz nych. Umie -
Êci ∏em je w spo rej klat ce o przy bli ̋ o nych
wy mia rach 140 x 80 x 60 cm, któ ra znaj -
do wa ∏a si´ w po miesz cze niu go spo dar -
czym bez ogrze wa nia. Tam sp´ dzi ∏y ca ∏à
zi m´, po zba wio ne to wa rzy stwa in nych
pta ków. Kar mi ∏em je w tym cza sie mie -
szan kà sk∏a da jà cà si´ z psze ni cy, pro sa,
rze pi ku, ka na ru, sor ga, ∏usz czo ne go ry ̋ u
i owsi ka z nie wiel kim do dat kiem sie mie nia
lnia ne go oraz ko no pi. Dba ∏em przy tym
o za cho wa nie sta ∏ych pro por cji po da wa -
nych zia ren. Dwa ra zy w ty go dniu po da -
wa ∏em màcz nia ki. By ∏a zi ma, wi´c ja ko zie -
lon k´ otrzy my wa ∏y li Êcie ka pu sty pe kiƒ -
skiej, a po nad to tar tà mar chew oraz po -
∏ów ki jab∏ ka. Wio sn´ po wi ta ∏y w do sko na -
∏ej kon dy cji. Kie dy tra ci ∏em ju˝ na dzie j´ na
uda ne l´ gi, oko ∏o 15 ma ja, sa mi ca znio s∏a
ja jo. Ko lej ne po ja wi ∏o si´ po pi´ ciu dniach
i jesz cze jed no po na st´p nych czte rech. Ja -
ja umie Êci ∏em w in ku ba to rze. Jed no oka za -
∏o si´ nie za p∏od nio ne, na to miast z po zo -
sta ∏ych dwóch wy l´ g∏y si´ m∏o de. Pierw -
szy m∏o dy pad∏ po kil ku dniach, zaÊ roz wój
ko lej ne go prze bie ga∏ bez pro ble mów
i we d∏ug mo jej oce ny wy rós∏ na do rod ne -
go ko gu ta, któ ry nie ste ty stra ci∏ ˝y cie, roz -
bi ja jàc si´ o Êcia ny wo lie ry. Sp∏o szy ∏y go
wy bu chy fa jer wer ków. Uwa ̋ am, ˝e
pierw szy rok ho dow li za koƒ czy ∏em suk ce -
sem, ale dla mnie jak by nie pe∏ nym. W na -
st´p nym ro ku sa mi ca za cz´ ∏a zno siç ja ja
oko ∏o 20 kwiet nia, re gu lar nie, co dru gi
dzieƒ. Znio s∏a osiem sztuk, z któ rych tyl ko
trzy oka za ∏y si´ za p∏od nio ne. Wszyst kie
m∏o de wy ro s∏y na do rod ne pta ki. Po po -
czàt ko wych suk ce sach ko lej ne la ta przy -
nio s∏y roz cza ro wa nia. Naj pierw stra ci ∏em
mo jà kur k´ z pierw szej pa ry. W ubie g∏ym
ro ku spo ro by ∏o znie sio nych ja jek, ale ˝ad -
ne go za p∏od nio ne go. Ak tu al nie mam ze -
sta wio ne dwie pa ry i z opty mi zmem cze -
kam na na dej Êcie wio sny.

Na dal sta ram si´ po da waç swo im pta -
kom spo ro zie lo nek: wa rzyw i owo ców.
Na to miast mie szan ka zia ren jest opar ta
g∏ów nie na psze ni cy i ró˝ nych od mia nach
pro sa. Do da tek in nych jest bar dzo zmien -
ny i za le˝ ny od po ry ro ku. Z owo ca mi
i wa rzy wa mi by wa ró˝ nie. Wy da je si´, ˝e
o po bie ra niu da ne go ro dza ju po kar mu de -
cy du jà upodo ba nia sma ko we po szcze gól -

nych osob ni ków. Jed nak ̋ e wszyst kie mo je
prze pió ry, szcze gól nie ozdob ne, uwiel bia -
jà ob dzio by waç pie czy wo pszen ne, wy su -
szo ne i po da ne w spo rych ka wa∏ kach. 

Sta le ma jà rów nie˝ do st´p do gri tu
i czy ste go pia sku oraz czy stej wo dy.

Wra ca jàc do pro ble mu okre Êle nia p∏ci
po szcze gól nych osob ni ków, chcia ∏em za -
zna czyç, ˝e po da ne prze ze mnie ró˝ ni ce
do ty czà ce czu ba i ko lo ru piór na kar ku
wy da jà si´ je dy nymi (po mi jam oczy wi Êcie
ba da nia ge ne tycz ne). W przy pad ku pta -
ków ho dow la nych nie trak to wa∏ bym
mniej szej, de li kat niej szej bu do wy ja ko ce -

chy przy pi sa nej ku rze. My Êle nie ta kie nie -
sie ze so bà nie bez pie czeƒ stwo po my∏ ki.
Po sia da ∏em w swo jej ho dow li ku r´, któ ra
prze wy˝ sza ∏a ko gu ta z in nej li nii wiel ko -
Êcià i wa gà. W przy pad ku pta ków ho dow -
la nych, któ re ma my mo˝ li woÊç cz´ sto
i do k∏ad nie ob ser wo waç, „Êpiew” ko gu ta
mo ̋ e byç ko lej nym ele men tem, któ ry po -
zwo li nam okre Êliç p∏eç po sia da nych pta -
ków. Jed nak, opie ra jàc si´ na w∏a snym do -
Êwiad cze niu, stwier dzam, ˝e jest to rów -
nie˝ ce cha in dy wi du al na po szcze gól nych
osob ni ków. Jed ne go ze swo ich ko gu ci -
ków mia ∏em oka zj´ s∏y szeç przez czte ry
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la ta tylko raz. W ho dow li mo je go przy ja -
cie la jest ko gut, któ ry wi ta ka˝ dà zbli ̋ a jà -
cà si´ do je go wo lie ry oso b´. 

Obec nie mo je pta ki cz´ sto miesz ka jà
z in ny mi ga tun ka mi i nie wy ka zu jà w sto -
sun ku do nich agre sji. W ubie g∏ym ro ku
mia ∏em w nie zbyt du ̋ ej wo lier ce pa r´
prze pió rów ozdob nych z mie dzian ka mi
szma rag do wy mi (go ∏àb ka mi zie lo no skrzy -
d∏y mi). Pod ko niec okre su l´ go we go do ∏à -
czy ∏a do nich jesz cze pa ra prze pió rek chiƒ -
skich. Nie stwier dzi ∏em ˝ad nych kon flik -
tów.

Nie chcia∏ bym uogól niaç, ale po tych
kil ku la tach ze bra ne do Êwiad cze nia wska -
zu jà, ˝e prze piór ten wca le nie jest tak
trud ny w ho dow li, jak przy pusz cza ∏em
w mo men cie je go za ku pu. Uwa ̋ am, ˝e
jest ga tun kiem bar dzo od por nym za rów -

no na na sze wa run ki kli ma tycz ne, jak
i cho ro by. Móg∏ bym wy mie niç w tym
miej scu in ne ga tun ki, któ re mo gà spra wiç
wie le pro ble mów, i to nie tyl ko mniej do -
Êwiad czo nym ho dow com. 

M∏o de od cho wu jà si´ tak ̋ e bez wi´k -
szych pro ble mów. Sto so wa ∏em pa sz´ gra -
nu lo wa nà dla ma ∏ych kur czàt ja ko pod sta -
w´ ˝y wie nia m∏o dych pta ków w pierw -
szych dniach ˝y cia, stop nio wo zwi´k sza jàc
udzia∏ in nych po kar mów sto so wa nych po -
wszech nie w od cho wie kur czàt.

Naj wi´ cej pro ble mów przy spa rza ze -
sta wie nie pa ry ho dow la nej. Mi mo pew -
no Êci, ˝e ma my do czy nie nia z dwo ma
osob ni ka mi p∏ci prze ciw nej, cz´ sto zda -
rza si´, ˝e ku ra nie sk∏a da ja jek lub sà one
nie za p∏od nio ne. Sà dz´ jed nak, ˝e war to
by ∏o pod jàç to wy zwa nie. Od nio s∏em

suk ce sy, do zna ∏em po ra ̋ ek, zdo by ∏em
spo ro do Êwiad cze nia.

Kil ka lat te mu na tknà ∏em si´ w In ter ne -
cie na wzmian k´ o bia ∏o pier Ênej mu ta cji
te go prze pió ra (by ∏a rów nie˝ fo to gra fia),
jed nak ̋ e od tam te go cza su nie uda ∏o mi
si´ zwe ry fi ko waç in for ma cji o ta kich pta -
kach.

Jak przy sta ∏o na naj wi´k sze prze pió ry,
w ho dow li u˝y wa my ob rà czek o Êred ni cy
we wn´trz nej 7 mi li me trów.

PRZE PIÓR PER LI STY (Cyrtoyx monte zu ma)
Za miesz ku je te ry to ria od mia sta Oaxa -

ca, na po ∏u dnio wym kraƒ cu Mek sy ku,
przez ca ∏y nie mal ob szar te go kra ju, a˝ po
gó rzy stà cz´Êç sta nu Ari zo na, cen tral nà
No we go Mek sy ku i po ∏u dnio wo -za chod ni
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kra niec Tek sa su, gdzie prze bie ga pó∏ noc na
gra ni ca je go wy st´ po wa nia. 

Pre fe ru je po byt na ∏a god nych gór skich
zbo czach oraz ka nio nach po ro Êni´ tych
Êred niej wy so ko Êci tra wà z rzad kim drze -
wo sta nem. 

Po pu la cja jest dzie lo na na dwie gru py:
pó∏ noc nà, do któ rej za li czo no trzy pod ga -
tun ki: Cyr to nyx mon te zu ma mon te zu -
mae, C. m. me arn si, C. m. mer ria mi; po -
zo sta ∏e dwa: C. m. row leyi oraz C. m. sal -
lei to gru pa po ∏u dnio wa (po sta ram si´ na
bie ̋ à co wska zy waç ró˝ ni ce mi´ dzy ni mi).

Je Êli cho dzi o prze pió ry, to w∏a Ênie per -
li sty, osià ga jà cy za le d wie 20-22 cm d∏u go -
Êci i wa ̋ à cy oko ∏o 180 g, mo ̋ e byç uzna -
wa ny za naj mniej szego (pta ki z gru py pó∏ -
noc nej sà wi´k sze). Je go wa ga, po rów ny -
wal na z wa gà przed sta wi cie li ro dza ju Co -
li nus, oraz kró ciut ki ogo nek po t´ gu jà
wra ̋ e nie krà g∏o Êci. Brzuch i bo ki ko gu ta
po kry te sà czar ny mi pió ra mi z wy raê ny mi
bia ∏y mi pla ma mi. Przez Êro dek, wzd∏u˝
most ka, prze bie ga pa sek rdza wo brà zo -
wych piór (u przed sta wi cie li gru py po ∏u -
dnio wej pió ra na bo kach sà bar dziej sza -
re, co spra wia, ˝e bia ∏y ry su nek wy da je
si´ mniej wy raê ny. Ten rdza wo brà zo wy
pa sek i czub u gru py pó∏ noc nej ma jà od -
cieƒ bar dziej brà zo wy, zaÊ u pta ków po -
∏u dnio wych bar dziej rdza wy). Ple cy i po -
kry wy skrzy de∏ – brà zo wa we, po kry te
wy ra zi stym wzo rem sk∏a da jà cym si´ z ja -
snych pa sków u∏o ̋ o nych w ta ki spo sób,
˝e po wsta je ry su nek ma ∏ych pro sto kà ci -
ków z ciem niej szym Êrod kiem. G∏o w´
zdo bi ma ska z bia ∏ych i czar nych piór u∏o -
˝o nych pa sma mi w wy raê ny wzór oraz
spo rych roz mia rów, g∏ad ko u∏o ̋ o ny czub

(a na wet ca ∏a czap ka) rdza wo brà zo we go
ko lo ru.

Ubar wie nie ku ry utrzy ma ne w to na cji
brà zo wej, bez ko lo ro wych (bia ∏ych i czar -
nych) piór na g∏o wie, pier si oraz bo kach.
Ma ska po dob na jak u ko gu ta, ale w od cie -
niach brà zu. Ogól nie rzecz bio ràc, kto raz
wi dzia∏ te go prze pió ra, na pew no nie b´ -
dzie mia∏ pro ble mu z je go roz po zna niem.

Ko lej ny mi cha rak te ry stycz ny mi ele men -
ta mi bu do wy te go pta ka sà moc ne no gi
oraz d∏u gie pal ce i pa zu ry, któ re wy da jà si´
byç stwo rzo ne do kon kret ne go ce lu,
a mia no wi cie ko pa nia. Wy mie nio ne po wy -
˝ej ce chy ma jà Êci s∏y zwià zek ze spo so bem
zdo by wa nia po kar mu. W wa run kach na tu -
ral nych w die cie pta ków do mi nu jà owa dy
i ich lar wy, szcze gól nie w okre sie let nim.
Ko lej nym przy sma kiem sà k∏à cza i ce bul ki
drob nych ro Êlin, któ re prze pió ry wy grze -
bu jà z g∏´ bo ko Êci 10 cm, a na wet wi´k szej.
Uzu pe∏ nie nie die ty sta no wià drob ne na -
sion ka traw i in ne na ziem ne cz´ Êci ro Êlin,
któ re na da jà si´ do je dze nia.

Go dy, i wszyst ko co po nich na st´ pu je,
prze bie ga jà u te go ga tun ku rów nie˝ nie co
ina czej. Do no Êny g∏os ko gu tów, przy po mi -
na jà cy gwizd, a cza sa mi brz´ cze nie, któ -
rym wa bià ku r´, mo ̋ e my us∏y szeç pod
ko niec lu te go i na po czàt ku mar ca. Do bra -
ne pa ry doÊç d∏u go cze ka jà z roz po cz´ -
ciem w∏a Êci wych go dów. Ma to miej sce na
prze ∏o mie lip ca i sierp nia. Prze rwa ta jest
spo wo do wa na po rà desz czo wà. Nie po -
win no nas dzi wiç, ˝e pa ra bu du je nie zwy -
k∏e gniaz do ze skle pie niem z tra wy i tu ne -
lem wyj Êcio wym. W tym gnieê dzie sa mi ca
sk∏a da 6-12 bia ∏ych jaj (naj cz´ Êciej jest ich
11). Okres in ku ba cji trwa oko ∏o 25 dni;

w skraj nych przy pad kach na wet 2 dni d∏u -
˝ej. Ko gut bie rze ak tyw ny udzia∏ w bu do -
wie gniaz da i wy cho wa niu m∏o dych (zda -
rza si´, ˝e rów nie˝ w wy sia dy wa niu). M∏o -
de wy glà dem przy po mi na jà ku r´. Nie ob -
ser wo wa no do tej po ry grup pta ków
wi´k szych ni˝ 20-25 sztuk. 

W przy pad ku za gro ̋ e nia pta ki te nie
ucie ka jà, ale sta ra jà si´ ukryç w tra wie.
Uciecz ka jest osta tecz no Êcià. Ptak zry wa
si´ do lo tu, klasz czàc przy tym g∏o Êno
skrzy d∏a mi. Mi mo po lo waƒ, po pu la cja
ame ry kaƒ ska jest na doÊç wy so kim i sta bil -
nym po zio mie. Wi´ cej za gro ̋ eƒ wy st´ pu -
je po stro nie mek sy kaƒ skiej. Prze zna cza -
nie roz le g∏ych ob sza rów tra wia stych pod
in ten syw ny wy pas po zba wia prze pió ry na -
tu ral nych kry jó wek i miejsc l´ go wych. Jest
to szcze gól nie do tkli we dla tych pta ków,
gdy˝ Êred nia rocz na iloÊç opa dów dla tych
te re nów jest ni ska, co spra wia, ˝e od ra sta -
nie traw jest po wol ne.

Na po czàt ku dwu dzie ste go wie ku
pierw sze osob ni ki te go ga tun ku do tar ∏y do
Eu ro py. Mi n´ ∏o sto lat, a ga tu nek ten na dal
jest bar dzo rzad ki w ho dow lach. Przez
wi´k szoÊç ho dow ców, któ rzy mie li z nim
stycz noÊç, uwa ̋ a ny jest za naj trud niej szy
spo Êród ca ∏ej ósem ki prze pió rów za -
miesz ku jà cych wo lie ry. Nie sà dz´, aby ga -
tu nek ten wy st´ po wa∏ w ho dow lach kra -
jo wych. Na dzieƒ dzi siej szy nie wy two rzy∏
on ˝ad nych mu ta cji.

Pta kom wy ho do wa nym w nie wo li za -
k∏a da si´ ob ràcz ki o Êred ni cy we wn´trz nej
6 mm.

W ro dza ju tym jest jesz cze kla sy fi ko wa -
ny dru gi bar dzo po dob ny do po przed nie -
go ga tu nek, a mia no wi cie prze piór ma sko -
wy (Cyr to nyx ocel la tus) wy st´ pu jà cy na
ob sza rze od po ∏u dnio we go Mek sy ku do
Hon du ra su. 

NA ZA KO¡ CZE NIE
Mam w∏a sne prze my Êle nia do ty czà ce

ho dow li prze pió ra per li ste go. Po mi mo
obaw uwa ̋ am, ˝e je stem przy go to wa ny
na przy j´ cie tych pta ków do swo ich wo -
lier. Praw do po dob nie po dej m´ wy zwa nie
zwià za ne z ho dow là te go ga tun ku. Mam
na dzie j´, ˝e b´ d´ móg∏ wte dy przy to czyç
jesz cze raz te sa me s∏o wa: „war to by ∏o
pod jàç to wy zwa nie”, spro wa dza jàc te
„pe re∏ ki Mon te zu my”.

Fo t. Piotr Ko wa lew ski
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